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Б О Г О Љ У Б
ДА СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И РАЂА!

Драги моји,

 
Ваш Богољуб

Ако сам могао ја са мојом породицом да
направим чудо у свету зашто не би могла и 
једна држава?
 
Чврсто верујем да и Србија може да буде међу
најбогатијим и најуспешнијим земљама у свету.
Сматрам да мала земља, као што је наша
домовина, може да буде просперитетна само 
ако је у свему при врху 
– у демократским слободама, у јакој привреди, 
јакој економији и у  пласману својих производа
ван граница државе. 
 
СРБИЈЕ  ИМА БЛАГО КОЈЕ НАШЕМ НАРОДУ 
НЕ МОЖЕ НИКО ДА ОДУЗМЕ!
 
Наш највећи економски адут који морамо
извозити у цели свет. Воће и поврће највећег
квалитета. Шумадијску шљиву, Ариљску
малину, Копаоничку боровницу. Не смемо да
дозволимо да веће поштовање према нашим
ораницама имају странци него ми сами.
 
Кажу, камен би никао на нашој земљи колико је
плодна. Имамо богатства која мало ко има, и
изворе лековитих и миниралних вода, пашњаке 
и оранице.  То је богатство, оно што нам је
природа пружила!

Пут до јаке Србије води преко обједињавања позитивних идеја, знања и вештина, преко
афирмације бизниса као основе привреде и породице као темеља друштва, преко
професионалног и личног развоја сваког појединца. Окренимо се ономе што се показало као
успешно у свим земљама, засуцимо рукаве и кренимо заједничким снагама да радимо на
остварењу тога да СРБИЈА РАДИ, ГРАДИ И РАЂА !
 

 
Претходних дана је у посети Србији био председник Белорусије, господин Александар
Лукашенко, који је том приликом  јавно рекао како је наша компанија, БК Група, једна од
најмоћнијих и најбогатијих компанија у целом свету, што је потврда тога да се свака упорност
и напоран рад на крају увек исплате.
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ОДРЖАНА ГЛАМУРОЗНА ДОДЕЛА 
22. НАГРАДЕ БРАЋА КАРИЋ

 На гламурозној свечаности у Народном позоришту у Београду по 22. пут су  
 додељене престижне награде “Браћа Карић” знаменитим личностима које 
 су својим радом, иновацијама и личним залагањем задужиле човечанство.

 
Церемонија је започела цитатом
“Опростити можемо, заборавити не смемо”
исписаним на великом ЛЕД екрану уз
дискретан портрет покојног патријарха
Павла,  наступом хора “Ноктурно” и
оркестра Филхармоније младих 
“Борислав Пашћан” који су извели химну
Србије “Боже правде”.
 

 
Потом је минутом ћутања одата почаст
академику Владимиру Величковићу и
нобеловцу Жоресу Алфјорову, двојици
изузетних људи који су нас напустили ове
године, а који су овенчани наградама 
“Браћа Карић” 2002, односно 2007. године.
 
Награде овогодишњим лауреатима уручили
су Драгомир Ј. Карић и Лореана
Недељковић, а поздравни говор одржала је
Миланка Карић, оснивач и почасни
председник Карић фондације, док је у
публици, уз остале чланове породице
Карић, била и Даница Карић, председница
Карић фондације.
 

ФОТО: РТВ БК
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ФОТО: РТВ БК

ФОТО: РТВ БК

ФОТО: РТВ БК

– За нашу породицу оснивање награде
“Браћа Карић” био је заиста
високоодговоран и частан чин.
 
Наша награда је жива задужбина коју
остављамо као завет нашим потомцима да је
чувају и преносе својим синовима и
кћерима. Од првог дана смо пажљиво
бирали лауреате, имали смо дар да
препознамо најбоље међу најбољима. Зато
није случајно да смо давне 2000. године
први наградили великог Петера Хандкеа,
који је тек недавно постао нобеловац. 
Затим Новака Ђоковића на почетку његове
каријере 2007. године, а данас је он први
рекет света. Имали смо част да члан
породице лауреата награде “Браћа Карић”
постане још један нобеловац Жорес
Алфјоров. Огромну част су нам указали и
председници Владимир Путин и Нурсултан
Назарбајев.  Данас наша награда окупља
више од 150 брилијантних умова.
Сви ми се заједно трудимо да учинимо све
да ова планета заиста постане много боље и
племенитије место за живот – нагласила је
Миланка Карић.
 
Додала је да је вечерас са нама шест нових
лауреата, заиста изузетних личности
изванредних биографија и животних прича.
 
– Они су космополите, хуманисти, људи са
невероватном харизмом, борци за истину и
правду, амбасадори мира, сарадње и
пријатељства међу народима, модерни
хероји и витезови части. За њих нема
граница. Цео свет је њихов дом. За њих је
подједнако вредан сваки човек, био он краљ
или просјак. За њих су љубав, уметност,
знање, правда, истина и хуманост
најмоћније оружје. Драги наши лауреати,
моја породица и ја смо вам бескрајно
захвални што сте вечерас са нама.
Преносим вам речи оснивача наше
фондације и ове награде, мог Богољуба, који
вас пуно поздравља и поручује: 
“Ви сте златна слова једне другачије
историје Србије, светионици на мапи
Европе и света”. Породица Карић и Карић
фондација вам честитају и желимо вам
добродошлицу у нашу велику породицу.
Живели! – рекла је Миланка Карић.
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О важности награде Браћа Карић
сведоче имена досадашњих
лауреата међу којима су и
Валентина Матвијенко, 
патријарх Павле, патријарх Иринеј,
патријарх московски и целе Русије
Алексеј II, Никита Михалков, Марина
Абрамовић, Данило Бата Стојковић,
Љубивоје Тадић, Велимир Бата
Живојиновић, Раде Шербеџија,
Драган Бјелогрлић, Оља Ивањицки,
Синиша Ковачевић, Љубивоје
Ршумовић, Јован Ћирилов, 
Ашхен Атаљанц, Бора Дугић, 
Влатко Стефановски, Емир
Кустурица, Драган Џајић и 
Драган Стојковић Пикси.
 

ФОТО: РТВ БК
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У области
новинарство и
књижевности
награду “Браћа
Карић” ове године
лауреат је Марилина
Века, новинарка и
књижевница из
Рима. 
 
Она пожртвовано
већ неколико
деценија открива
јавности на Западу
праву истину о
животу Срба на
Косову и Метохији.
 
У програму су
учествовали и
Српски православни
појци који су извели
нумеру “Црвен
цвете”, након чега су
водитељи Славко
Белеслин и Бојана
Лилић најавили
Вацлава Дворжака,
чешког филмског и
ТВ редитеља и
политичког
аналитичара, који је
професионалним
документаристичким
приступом у филму
“Отето Косово”
испричао судбину
Срба на Космету о
којој су многи ћутали
или су приказивали
искривљену слику. 
 
Дворжак је и
покретач петиције да
Чешка преиспита
одлуку о признању
независности
такозваног Косова.
 

НАГРАДА ЗА ОСТВАРЕЊА НА ФИЛМУ И
ТВ ПРИПАЛА ЈЕ ВАЦЛАВУ ДВОРЖАКУ
ФОТО: РТВ БК

НАГРАДА ЗА НОВИНАРСТВО И КЊИЖЕВНОСТ
ПРИПАЛА ЈЕ МАРИЛИНИ ВЕКИ
ФОТО: РТВ БК
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За изразиту храброст, доброчинство према
српском народу и за јачање српско-
француског пријатељства награда Браћа
Карић додељена је Жаку Огару, пуковнику и
бившем команданту француских
специјалних снага на Косову и Метохији.
 
У Турској, у Истанбулу, у конзулату Србије,
на српској територији, у присуству конзула
Иване Пејовић, Драгомир Ј. Карић уручио је
награду Жељку Обрадовићу за изванредне
резултате постигнуте у југословенској,
српској, европској и светској кошарци и
подизању, и очувању угледа Србије у свету.
 
– Жао ми је што нисам могао да дођем у
Београд да присуствујем тој феноменалној
церемонији. Знам ко је све добитник ове
награде и драго ми је што улазим у друштво
тако важних људи који су оставили велики
траг иза себе. Још једном желим да се
захвалим свима који су учествовали у било
којој победи коју сам ја као тренер
остварио. Хвала још једном Карић
фондацији, ганули сте ме, заиста дивно
признање – поручио је Обрадовић.
 
 

НАГРАДА ЗА ХРАБРОСТ, ДОБРОЧИНСТВО
ПРЕМА СРПСКОМ НАРОДУ ЖАК ОГАР
ФОТО: РТВ БК

НАГРАДА ЗА ЗА ИЗВАНРЕДНЕ РЕЗУЛТАТЕ ПОСТИГНУТЕ У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ,
СРПСКОЈ, ЕВРОПСКОЈ И СВЕТСКОЈ КОШАРЦИ ПРИПАЛА ЈЕ ЖЕЉКУ ОБРАДОВИЋУ
ФОТО: РТВ БК
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Прослављени грчки
музичар Антонис Ремос,
који негује изузетно
блиске односе са српским
народом, добитник је
награде "Браћа Карић" у
области културе и
уметности. Након говора
захвалности, Ремос је
отпевао две песме, од
којих је једну написао
Жељко Јоксимовић, а
друга чувена нумера “Mi
mou thimonis matia mou”.
 
У области научног и
истраживачког рада ове
године награда је припала
једном од најпознатијих
светских археолога и
најцењенијем египтологу
др Захију Хавасу, који је
дан раније одржао
предавање у препуној
сали Комбанк дворане,
које је било поклон
грађанима Београда и
Србије од Карић
фондације и Амбасаде
Египта и на које је улаз
био бесплатан.
 
На крају свечаности
Миланка Карић је свим
овогодишњим лауреатима
награде Браћа Карић
доделила и специјалну
награду за мир, сарадњу и
пријатељство међу
народима. За овогодишње
лауреате, раније
добитнике награде Браћа
Карић, као и пријатеље
Карић фондације по
завршетку церемоније у
Народном позоришту
приређен је пријем у Вили
Јелена.

ДОБИТИНИК НАГРАДЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И 
УМЕТНОСТИ АНТОНИС  РЕМОС 
ФОТО: РТВ БК

ДОБИТИНИК НАГРАДЕ У ОБЛАСТИ НАУЧНОГ И
ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ДР ЗАХИ ХАВАС 
ФОТО: РТВ БК



ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЕЛЕ НАГДРАДЕ - БРАЋА КАРИЋ 2019
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Завршен Форум “Светост материнства”
 

 
ПОРОДИЦЕ МОРАЈУ ИМАТИ БАР ПО ТРОЈЕ ДЕЦЕ КАКО БИ НАШ
НАРОД ПОСТОЈАО И ЗА СТОТИНУ ГОДИНУ 
 
Дводневни Форум “Светост
материнства” који је у Београду
организован у сарадњи Карић
фондације и руског Фонда “Светог
Андреја Првозваног” окончан је панел
дискусијом “Млади и породица у
савременом свету: решења и пракса”.
 
Након свечаног отварања у Народном
позоришту којем су присуствовале бројне
уважене личности и на којем су, између
осталих, председница Народне скупштине
Србије Маја Гојковић и министри Славица
Ђукић Дејановић и Зоран Ђорђевић изнели
конкретне потезе државе Србије како би се
помогло породицама и како би се
поспешило рађање, уследили су округли
столови у хотелима Москва и "Life Design"
на којима су еминентни стручњаци из целог
света говорили о значају овог скупа који су
поздравили председници Србије
Александар Вучић, Русије Владимир Путин
и Белорусије Александар Лукашенко. Они
су у својим излагањима изнели методе
којима се њихова удружења и Владе боре
против беле куге и којима подстичу младе
генерације да заснивају бракове и што је
још важније да их очувају.

 
На завршном панелу у хотелу Москва,
Александар Иљин, саветник генералног
директора “Первого канала” и председник
Управног савета ТВ канала Победа, као
водитељ дискусије на самом почетку
запитао је учеснике, али и бројне присутне
да ли у "Црвену књигу" нестајућих врста
треба унети и породицу! Он је рекао да је
идеја да се државе уједине и да се оснује
Међународни комитет за спасавање
породице и деце.
 
Академик Артур Реан, доктор педагогије и
председавајући Научног већа Руске
академије за образовање за питања
породице и детињства, рекао је да је
забрињавајуће смањење социјалне улоге
породице. Објаснио је да су спровели
велико истраживање међу руским
гимназијалцима и дошли до закључка да је
за тинејџере породица приоритет, да им је у
свести и да заузима увек прво место у
односу на све остало. Али, на другој страни,
стварна слика је поражавајућа јер сваки
други брак у Русији се распада, посебно
међу младима старости од 25 до 29 година и
то отприлике након три до пет година
заједничког живота.

ФОТО: РТВ БК
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Ипак, “Науку о породици” већ изучавају
ђаци у неколико региона Русије, који су га
самостално увели у наставни систем, иако
још није нашао своје место у званичном
образовном плану и програму у Руској
Федерацији. 
 
Народни посланик Драгомир Ј. Карић,
почасни конзул Белорусије и саветник
Карић фондације, у свом веома
инспиративном излагању рекао је да он,
као и сви чланови породице Карић, имају
право да говоре о Светости материнства
подсетивши да је он рођен у породици са
више деце, да сва четворица браће имају
по четворо деце, да сестра има троје деце
и да је он недавно постао деда 13. унучета.
 
Карић је рекао да је ужасавајуће то што би
данашње младе породице, кад би могле,
родиле пола детета, чак не и једно дете. 
 

ФОТО: РТВ БК

ФОТО: РТВ БК
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Реан каже да би
школски предмет
“Наука о породици”
могао да умногоме
допринесе јачању и
спасењу породице и
породичних
вредности, да га сви
од руских ресорних
министарства до
образовних
институција хвале,
али да у пракси
његова
имплементација у
наставу иде отежано
јер надлежни тврде
да нема места за још
један предмет зато
што су ученици
преоптерећени!
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Она је казала да се увек некако расправља о
томе ко је проблем – дете или породица:
– Ни дете ни породица нису проблем. Наша
држава је последњих тридесетак година
пролазила кроз велике реформе, била у
ратовима, имала велике миграције и мислим
да смо се у тим неким дешавањима изгубили
и изгубили смо ону традиционалну породицу
која нам је давала сва решења и снагу да
идемо даље. У тим несрећним година
појавио се неки виртуелни свет који је нудио
много веће слободе али много мање
могућности, али то нико од нас није видео.

ФОТО: РТВ БК

ФОТО: РТВ БК

 
– Морамо да повећамо наталитет како би
наши народи постојали и за стотину годинуа
и морамо имати породице са најмање троје
деце. 
 
Председник Србије - Александар Вучић
рекао је да ће бити опредељено око 300
милиона евра од Нове године за породице
са троје и више деце – 
подсетио  је Карић. 
Он је истакао да је са супругом Хафом везан
за Русију већ 45 година и да су многи руски
парови захваљујући управо разговорима са
њима двома и бивајући подстакнути тиме
што дивно функционишу у браку са четворо
деце, одлучили да и они прошире своје
породице са једног детета. Тако је, поносно
истиче Драгомир Ј. Карић, за све ове године
тамо постао кум 6.000 пута. Данијела
Стајковић, директор Прихватилишта за децу,
је рекла да јој је велико задовољство и част
што се налази на оваквом скупу и подвукла
изузетну сарадњу са породицом Карић.
 
– Привилегија је да установа коју
представљам има уз себе једну овакву
породицу као што је породица Карић и
једну овакву Фондацију као што је Карић
фондација, која 10 година уназад и те како
помаже дечја прихватилишта током читаве
године. Ми нисмо више у донаторском
односу, ми смо неко ко је пријатељ и ко има
пуну слободу да за сваки проблем и за сваку
муку позове Карић фондацију и да реши
проблем. 
То је велика част и привилегија – нагласила
је Стајковићева.
 

АКТУЕЛНА ДЕШАВАЊА 13

ЧЛАНОВИ KАРИЋ ФОНДАЦИЈЕ, ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ ФОРУМА "СВЕТОСТ МАТЕРИНСТВА" ФОТО: РТВ БК
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Многи су страдали, многи су изгубили
домове… Морамо да слушамо нашу децу.
Она учествују у свему ономе што треба
поправити. Једна мајка и отац морају да
квалитетно проведу време са својом
породицом, без телефона, без телевизора,
без икаквих додатних садржаја. Када једна
породица проведе време чак и у тишини, то
је велика ствар. Када га проведе у ћутању –
то је велики проблем!
 
Софија Љаликова, водећи аналитичар
Социолошког факултета Московског
државног универзитета Ломоносов,
осврнула се на чињеницу да је трка за
материјалном сигурношћу угурала жене у
производњу, а да нико није размишљао о
њиховој важној улози – улози мајке. И зато
је, рекла је, у развијеним земљама,
нажалост, једно или двоје деце максимум
унутар једне породице.
 
Форум “Светост материнства” који је одржан
по седми пут, а по први пут у Београду, је
допринео да се размене искуства, знања и
идеје за очување породице најсветијег од
свега што свако од нас има.
 
На завршној панел дискусији којој су
присуствовали и Владимир Јакунин,
председник Надзорног одбора Фонда
“Светог Андреја Првозваног”, као и народна
посланица Миланка Карић, оснивач и
почасна председница Карић фондације
и почасни конзул Казахстана, обратила се и
Наталија Јакунин, председавајућа
Надзорног савета програма “Светост
материнства”.

 
Она се посебно захвалила Карић фондацији
и лично Миланки Карић и Драгомиру Ј.
Карићу за дивно гостопримство у Србији. 
Такође је навела да јој посебно задовољство
представља то што је на округлим
столовима било много младих учесника и
нагласила да су учесници Форума
мисионари који требају да идеје о заштити и
очувању породице, материнства и деце
шире у свим сегментима друштва.
Народна посланица Миланка Карић
поздравила је скуп рекавши да Карић
фондација са Фондом “Свети Андреј
Првозвани” активно ради на најважнијем, а
то је заштита мајки, деце и породице. 
Поручила је да бисмо у томе требали да
поново прихватимо оно што је некада било,
да мајке раде, да хране породицу и да је
бране, јер мајке то могу, подсећајући да је
она мајка четворо деце и бака пет унучади, и
да ће ускоро бити још двоје унучади.
 

ФОТО: РТВ БК
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Драгомир Ј. Карић у Поморавском округу

Свилајнац ће постати српски Хонгконг,
важна је подршка породичним фирмама
 
Политичко-привредна делегација
Покрета Снага Србије – Богољуб
Карић, предвођена народним
послаником Драгомиром Ј. Карићем,
замеником председника ПСС – БК,
потпредседником Удружења
индустријалаца и предузетника Србије
и једним од оснивача БК компаније,
обишла је Поморавски округ.
 
У Свилајнцу су посетили компанију
Неша комерц коју воде Мирољуб
Огњановић и његов син Ненад са
породицом. Домаћини су им показали
производни погон у којем се израђују
изузетно квалитетни радијатори у
различитим димензијама и бојама, као
и продајни салон опремљен
најсавременијим производима за
грејање. ФОТО: РТВ БК

ФОТО: РТВ БК
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– Ово је још један доказ да је
породица најсигурније место и да
је породица ћелија сваког
друштва. Ако будемо имали више
оваквих компанија неће бити
потребе да јуримо никакве стране
инвеститоре. То ће бити довољно
за запошљавање свих наших људи.
То је Италија направила –
подржала је породичне
фабрике. Српски домаћин је
будућност Србије – истакао је
Драгомир Ј. Карић.
 
Он је рекао да су га предузетнички
почеци Огњановића подсетили на
почетке породице Карић
нагласивши да се данас БК група
званично налази међу 100
најуспешнијих компанија на свету.
– Ми као БК група ћемо се
потрудити да помогнемо око
извоза радијатора превасходно у
Белорусију, Русију, Казахстан, као и
све остале земље у којима градимо
милионе квадратних метара
стамбеног и пословног простора.
Одмах ћу обавити разговор са
Богољубом и сигурно ће
радијатори из производних погона
Неша комерца кренути према
земљама које сам поменуо.

 
Карић се осврнуо и на податак да је само у
овој години у Свилајнцу отворено пет
фабрика.
 
– Мислим да Свилајнац јури великим
корацима да постане српски Хонгконг. 
То искрено кажем. 
 
Имам у Свилајнцу пријатеље, Сретенов син, а
мој братанац је ожењен Свилајнчанком, тако
да смо повезани са овим крајем. Он је додао
да га за овај крај вежу и успомене из
младости. – Свилајнац ми је остао у сећању
још 1963. године када сам овде био на
омладинској радној акцији. Требало је да
укротимо Мораву да не плави више ове лепе
ливаде и њиве. Али ја верујем да Мораву
никад нико не може да укроти, тако да ће она
увек остати симбол Свилајнца и читавог
Поморавља.

ФОТО: РТВ БК
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Ненад Огњановић је у име своје породице
захвалио Драгомиру Ј. Карићу на посети
истакавши да се нада успешној сарадњи и
да је њихова жеља повећање извоза и
запошљавање већег броја радника.
 
У делегацији ПСС – БК су били и Перса
Мињовић, председник Извршног одбора
Главног одбора ПСС – БК, потпредседници
ИО ГО ПСС-БК Милош Вучинић и Звонко
Илинчић, Мирјана Тадић, председник
омладинске организације ПСС-БК,
Велибор Стевић, генерални секретар
Удружења индустријалаца и предузетника
Србије, Горан Савовић, председник
Окружног одбора ПСС-БК за Поморавски
округ, Радмило Црњаковић председник
Општинског одбора ПСС-БК Свилајнац,
Небојша Милановић, председник Градског
одбора ПСС-БК Ћуприја, Никола
Јовановић, председник Градског одбора
ПСС-БК Јагодина, Ранко Јанић, председник
Градског одбора ПСС-БК Крагујевац и
Драган Обрадовић, председник
Општинског одбора ПСС-БК Деспотовац.

На фарми оваца
Булатовић у Деспотовцу
дочекао их је Борис
Булатовић са синовима и
супругом. 
Чланови ове породице,
пореклом из Пећи,
детаљно су госте
упознали са својим
радом рекавши да су
посебно поносни на
стадо „Романовских
оваца“ које за две године
дају више од пет јагњади.
 
– Кућа Булатовића је у
Пећи увек носила епитет
једне од најбољих, увек су
били сложни и били су у
добрим односима са свим
грађанима без обзира на
националност.

 
Борис Булатовић је рекао да му је велика част да угости свог суграђанина из Пећи и да му
је изузетно драго што је имао прилике да поразговарају о развоју ове гране пољопривреде
којом се његова породица бави.

Сви су их поштовали и ценили и драго ми
је да су се показали и овде на новом
огњишту. Захваљујем се свим грађанима
Деспотовца и руководству општине што
помажу једну овакву вредну породицу. А
када је породица овако радна, она и јака  –
подвукао је Драгомир Ј. Карић.
 

ФОТО: РТВ БК
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Потом је пут привредно-политичку
делегацију Покрета Снага Србије – Богољуб
Карић одвео до председника општине
Деспотовац Николе Николића.
 
– Посета једног важног народног посланика
као што је Драгомир Карић је изузетно
пријатна. У разговору смо се дотакли много
битних тема. Имамо неколико незавршених
објеката који су веома важни, попут нове
школе чија је градња започета пре десетак
година. Нисмо имали новца да окончамо
радове, међутим видим да је породица
Карић заинтересована да помогне у
савладавању проблема да се тај објекат
приведе крају – казао је Николић.
 

 
Народни посланик Драгомир Ј. Карић је са
својим сарадницима обишао и фарму крава
у ћупријском селу Батинац. Тамо их је
дочекао домаћин Србислав Станојевић који
се са супругом, ћерком и сином вратио из
Швајцарске 2013. године и на дедовини
започео приватан бизнис. Данас узгаја
седамдесетак грла крупне стоке. 
 
– Дошли сте из Швајцарске и овде сте
направили рај. Желим вам пре свега добро
здравље, слогу, мир и љубав. И да се
угледате на породицу Карић, да живите
сложно. Сви неспоразуми могу да се реше –
поручио је Карић и осврнуо се на развој
домаћинства Станојевић:

– Сигурно ћете имати успеха. Сама чињени-
ца да ваше краве највише времена проводе
на овим осунчаним пропланцима и на
свежем ваздуху ван штала је оно што данас
тражи читав свет и што је најздравије за
конзументе млека и млечних производа.
Удружење индустријалаца и предузетника
Србије, које предводи Богољуб Карић, ће се
потрудити да помогне у пласману ваших
производа у земље са којима сарађујемо
почевши од држава Евроазијске економске
уније до афричких и земаља Блиског истока.
Месо се све више извози у Кину и то је
велика шанса, а ми сарађујемо и са том
пријатељском државом па ћемо гледати да
вам помогнемо да изађете и на то тржиште.

 
Посета привредно-
политичке делегације
Покрета Снага Србије –
Богољуб Карић
Поморавском округу
показала је да је 
пружање подршке

Србислав Станојевић је
нагласио да је мало оних
који обраћају пажњу на
проблем произвођача:
– Лепо је чути да човек на
добром гласу, као што је
Драгомир Карић, обраћа
пажњу управо на
произвођаче и
захваљујем му се на
свему што ради за
побољшање нашег
положаја.

породичним предузећима и пољо-
привредним газдинствима од изузетног
значаја за развој и добробит државе.
 

ФОТО: РТВ БК

ФОТО: РТВ БК
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Друштевене мреже важне за успех на изборима
 

 
Председник Одбора Скупштине Србије за
културу и информисање Мирко Крлић је
отворио дебату, а први се обратио
председник радне групе и потпредседник
Владе Србије Небојша Стефановић. Он је
изнео низ предлога који би требало да
допринесу равноправном представљању
партија током предизборне кампање.
 
– Када сам разговарао са представницима
медија, РЕМ и политичких странака схватио
сам да постоји различита перцепција како
ствари функционишу и како би требало да
се успоставе стандарди. Не можете свакоме
ко нешто затражи и ко сматра да има право
на нешто и то обезбедити. 
Онда би Дневник РТС морао да траје
најмање 16 сати. 
 
Мислим да је немачки модел нешто што је
прихватљиво за Србију – рекао је између
осталог Стефановић. 

 
Потом је Оливера Зекић, чланица Савета
Регулаторног тела за електронске
медије (РЕМ), говорила о нападима на ту
институцију појединих опозиционих лидера
који, како је приметила, нису дошли на
састанак у Скупштину Србије као и о самој
улози РЕМ и законским оквирима у којима
он једино може деловати.
 

 
На препоруку Владе Србије Народна
скупштина Србије организовала је састанак
„Прецизирање појма заступљености без
дискриминације свих политичких субјеката у
току изборне кампање“ на који су позвани
представници политичких странака, РЕМ,
пружалаца медијских услуга у области
телевизије са националном фреквенцијом, и
Радне групе Владе Србије за сарадњу са
ОЕБС и ОДИХР.
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Народни посланик Драгомир Ј. Карић,
заменик председника Покрет Снага Србије
– Богољуб Карић, похвалио је скуп и изнео
низ одличних предлога.– Поздрављам све,
посебно вас госпођо Зекић. Надам се да ће
што пре бити конкурс за националну
фреквенцију тако да може да конкурише БК
телевизија, најбоља телевизија која је икада
била на овим просторима, а коју су угасиле
управо странке са префиксом
„демократски“. Све овде изнете дискусије
имају своје место и сви желе на РТС, на
Пинк… А шта ради Покрет Снага Србије –
Богољуб Карић? Када су 2008. године били
избори за председника Србије на којима је
учестовала Миланка Карић, ми смо тада
били тотално затворени са свих страна. И
чему смо прибегли? Интернету! Први пут
сам тада чуо за Фејсбук, а сад ћу вам изнети
неколико података и биће вам све јасно да
никад немате потребе да идете било где –
ни на РТС, ни на Пинк, ни на Хепи… 
 

Ако вас позову – добродошли сте, ако не –
послушајте ме. Богољуб Карић, лидер
Покрета Снага Србије – Богољуб Карић,
прошле године је имао 118 милиона
прегледа на друштвеним мрежама, више
милиона коментара и 600.000 редовних
пратилаца! – нагласио је народни посланик
Драгомир Ј. Карић јасно стављајући до
знања свима да је Богољуб Карић најбоље
од свих препознао значај Фејсбука, Твитера
и Инстаграма где пласира поруке у којима,
пре свега, исказује реалне пословне успехе
и у којима наглашава важност породице.
 
Драгомир Ј. Карић је подсетио на речи
потредседника Скупштине Ђорђа
Милићевића, који је претходно испред СПС
говорио на дебати, и који је истакао да ако
имате добар програм, онда ће да вас прате,
да вас читају и слушају, што је управо случај
са Богољубом Карићем и Покретом Снага
Србије – БК.
 

 

Адреса:

Терази�е 28 / III спрат
11000 Београд, 

Република Срби�а
 

 

Тел/ факс:

+381 (0) 11 / 4141 057

+381 (0) 11 / 4141 056

+381 (0) 11 / 4141 055

+381 (0) 11 / 4141 054
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pokret@snagasrbije.com

sekretarijat@snagasrbije.com

press@snagasrbije.com 

(односи са �авношћу)
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СРБИЈА ЈЕ ПОТРЕБНА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Низ састанака са делегаци�ама парламената из 150 земаља
 

Низом састанака са делегаци�ама
парламената из 150 земаља ко�и су у
Београду присуствовали 141. заседању
Интерпарламентарне уни�е, председница
Народне скупштине Срби�е Ма�а Го�ковић
наставила �е са активном промоци�ом
српске дипломати�е.
 
Разговорима  је присуствовао и народни
посланик Драгомир Ј. Карић, који је
учествовао и у припремама овог, једног од
најважнијих догађаја ове године у свету. 
У престоници Србије од 13. до 17. октобра
борави 80 председника националних
парламената, 60 потпредседника и 
 

 
више од 2.000 парламентараца. 
Током заседања ИПУ-е Маја Гојковић,
потпредседник Скупштине Верољуб Арсић,
председник Одбора за спољне послове
проф. др Жарко Обрадовић, шеф делегације
Скупштине Србије на 141. заседању ИПУ др
Владимир Орлић и народни посланик
Драгомир Ј. Карић имали су сусрете са
председником ПС ОЕБС, председницима и
изасланицима парламента Словеније,
Мексика, Аустрије, Кувајта, Тајланда, Кине,
Кипра, Панафричког парламента,
регионалном директорком УНИЦЕФ,
генералном директорком Канцеларије УН у
Женеви, потпредседником Црвеног крста…

ФОТО: РТВ БК



Потпредседник Свекинеског народног
конгреса Хао Минђин подсетио је на речи
председника НР Кине Си Ђипинга да је
Србија један од чврстих пријатеља Кине и
додао да сусрети председника Си Ђипинга
и председника Србије Александра Вучића
доприносе јачању стратешког партнерства и
постизању изузетних резултата у области
привредне сарадње. Указао је на то да
Српски културни центар у Пекингу, као и
Кинески културни центар у Београду
значајно утичу на културну размену, а
приметан је и знатно већи број кинеских
туриста.
 

Председник Државног збора Словеније
Дејан Жидан истакао је да је место Србије у
европској заједници, те да је Србија
потребна европској заједници исто колико
је и ЕУ потребна Србији и да је важно
подстаћи да процес евроинтеграција буде
ефикаснији.
 
Председница Скупштине Маја Гојковић се
захвалила Волфгангу Соботки, председнику
Парламента Аустрије, на подршци и
политици проширења ЕУ коју његова земља
води, указујући да је Србија свесна да има
још много посла на овом путу, али да је
важно да има подршку пријатељских
земаља попут Аустрије.
 

ФОТО: РТВ БК
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Срби�и се отворило тржиште од 183 милиона људи!

 

 
Председница Владе Србије Ана Брнабић потписала је у Москви Споразум
о слободној трговини са Евроазијском економском унијом, коју чине Руска
Федерација, Казахстан, Белорусија, Јерменија и Киргистан.
 
Овај важан документ замењује споразуме
које смо имали са Русијом, Белорусијом и
Казахстаном, проширује листу производа из
наше земље који могу да се извозе на
територији ЕАЕУ без царине, повећава
квоте за извоз робе за које важе
ограничења и шири зону слободне
трговине на Јерменију и Киргистан.
 

Пет држава Евроазијске економске
уније имају укупан БДП од 1,9
трилиона америчких долара и
тржиште од 183,8 милиона људи.

 
Потписивању споразума у Москви
присуствовао је и министар трговине,
туризма и телекомуникација Србије Расим
Љајић, који је рекао да је договорено да
српски произвођачи неограничено могу да
извозе све врсте воћних ракија, овчијег и
козијег сира. Србија ће у земље Уније моћи
да извезе без царина и 2.000 тона цигарета,
87.500 литара вињака и 400 тона полу-
тврдог и тврдог крављег сира.

 
Овај важан догађај за нашу државу
поздравио је народни посланик Драгомир Ј.
Карић, члан Парламентарних група
пријатељстава са земљама чланицама
Евроазијске економске уније у Народној
скупштини Србије, почасни конзул
Белорусије у Србији, први почасни конзул
Казахстана у Канади и заменик председника
Покрета Снага Србије – Богољуб Карић.
 
– Коначно је урађено оно што је требало
одавно да се уради а то је потписивање
историјског споразума између Србије и
Евроазијске економске уније. 
Од тога ће имати велике бенифите сви
потписници. Врата су широм отворена за
све наше производе, поготово
пољопривредне, али и остале који се
стварају у нашим фабрикама.
 
У потпуности подржавам такав споразум
који није на штету ниједне друге државе
нити било којег економског савеза у Европи.
Напротив, Евроазијска економска унија има
велики обрт са земљама Европске уније и
Америке и ово је корисно за све који су у
том процесу – истакао је Карић.

ФОТО: "PRINTSCREEN"

Карић: Споразум са Евроази�ском економском
уни�ом �е од истори�ског знача�а
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Дипломатско ангажовање Драгомира Ј.
Карића и народне посланице Миланке
Карић, почасног конзула Казахстана, као и
ангажовање свих чланова породице Карић,
на челу са Богољубом Карићем, у домену
привредне сарадње са чланицама
Евроазијске економске уније умногоме је
допринело да дође до потписивања овог
изузетног Споразума о слободној трговини.
Потписивању се не противе ни званичници
Европске уније.
 

 
КАЗАХСТАН УВЕК ДАЈЕ ПОДРШКУ СРБИЈИ, 
А ТО ПОТВРЂУЈЕ И ИМЕНОВАЊЕ ПРВОГ АМБАСАДОРА У СРБИЈИ

 

Београд �е током одржавања 141. заседања Интерпарламентарне уни�е од 13. до 17. октобра
домаћин делегаци�ама 150 националних параламената, међу ко�има �е и делегаци�а
Казахстана ко�у предводи председник доњег дома (Мажилис) Парламента Казахстана
Нурлан Нигматулин.
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– Србија може да улази у споразуме с
другим земљама и организацијама пре
уласка у ЕУ. У оквиру приступних преговора
обавезала се да ће се на дан уласка у ЕУ
повући из свих билатералних трговинских
споразума – рекла је медијима портпаролка
Европске комисије Маја Коцијанчић.
 

ФОТО: "PRINTSCREEN"
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Народни посланик Драгомир Ј. Карић, члан
Парламентарне групе пријатељства са
Казахстаном у Народној скупштини Србије,
приредио је, након церемоније свечаног
отварања у Сава центру, госту из једне од
најбогатијих централноазијских држава
сусрет с председником Србије
Александром Вучићем и председницом
Народне скупштине Србије Мајом Гојковић.
 

ФОТО: РТВ БК
 
Нурлан Нигматулин је председнику Вучићу
пренео поздраве председника Казахстана
Касима Жомарта Токајева, као и првог
председника и оснивача модерног
Казахстана Нурсултана Назарбајева.
Изузетна сарадња на председничком нивоу
допринела је да односи између две државе
буду подигнути на највиши ниво, а то
потврђује и именовање првог амбасадора
Казахстана у Србији. Од те пријатељске
државе увек смо имали пуну подршку за
очување територијалног интегритета.
Приликом сусрета са колегиницом Мајом
Гојковић, Нигматулин јој је честитао на
одличној организацији једног од
најзаначајнијих догађа ове године у свету. 
 

Председница Народне скупштине Србије се
захвалила на подршци коју Казахстан даје
Србији и срдачно узвратила на поздраве
које јој је упутила председница Сената
Дарига Назарбајева.
 
Блиским односима између две државе
својом активном народном дипломатијом
веома су допринели народна посланица
Миланка Карић, почасни конзул Казахстана у
Србији и председница Парламентарне групе
пријатељства са Казахстаном у Народној
скупштини, као и народни посланик
Драгомир Ј. Карић, који је 1992. постао први
почасни конзул Казахстана у Канади, пошто
се та држава осамосталила након распада
Совјетског савеза.
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АЛТЕРНАТИВА ЗА НЕМАЧКУ:
У БУНДЕСТАГУ СЕ БОРИМО ПРОТИВ ПРИЗНАЊА КОСОВА
 

Шеф спољнополитичког одбора
Алтернативе за Немачку у Бундестагу
Армин-Паулус Хампел током тра�ања 141.

заседања Интерпарламентарне уни�е у
Београду затражио �е сусрет са народним
послаником Драгомиром Ј. Карићем,

замеником председника Покрета Снага
Срби�е – Богољуб Карић и чланом
Парламентарне групе при�атељства са
Немачком у Народно� скупштини Срби�е.

 
Састанку су присуствовале и његове
страначке колеге, међу којима и Валдемар
Хердт, члан одбора за спољну политику у
Бундестагу, као и Милош Вучинић,
потпредседник Извршног одбора Главног
одбора ПСС – БК.
 
Хампел и Карић су разговарали о
могућностима интензивније сарадње
између Србије и Немачке пре свега кроз
развој малих и средњих предузећа, као и у
области образовања. Хампел је свом
домаћину поновио чврст став странке
Алтернатива за Немачку и њене посланичке
групе у Бундестагу да је самопроглашене
такозване државе Косово незаконито и да
Немачка не треба да јој даје легитимитет. Он
је честитао Србији што је успела да
одличним дипломатским потезима 15
земаља повуче своје признање тзв. Косово. –
Сматрамо да је одлука да се дозволи
независност Косова погрешна.

 
Оно што сам данас препознао у господину
Карићу јесте да је он прагматичан човек и да
жели да интереси свих страна буду једнако
задовољени – истакао је Хампел.
 
Драгомир Ј. Карић је свог госта упознао са
ситуацијом у региону и нагласио да се
питање Косова и Метохије једино може
решити дијалогом за који се залаже руково-
дство Србије предвођено председником
Александром Вучићем, баш као и
председник Покрета Снага Србије Богољуб
Карић. Говорио је и о лепотама јужне српске
покрајине, о њеном историјском значају за
нацију, као и о томе колико породица Карић
чини да се односи нормализују и да цео
Западни Балкан постане место где ће људи
да лепо живе од свог рада и где ће да улажу
инвеститори из целог света.
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УГАНДА ПОНУДИЛА ВЕЛИКЕ ПОСЛОВЕ 
СРПСКИМ КОМПАНИЈАМА

 
Истакнуто је да су билатерални односи
традиционално добри уз подсећање да је
прошле године обележено 55 година од
успостављања дипломатских односа који
сежу у време стицања независности Уганде
и интензивне сарадње у оквиру Покрета
несврстаних.
 
Маја Гојковић се захвалила колегиници на
гостопримству током њене посете Уганди у
фебруару и прилици да се састане и са
председником Јоверијем Мусевенијем.
Нагласила је да је он том приликом поновио
да је његова земља чврста у свом ставу да
не признаје самопрокламовану државу
Косово и да ће се у свим међународним
институцијама оштро противити њеном
чланству.
 
Председница Парламента Уганде је
захвалила на томе што је у Скупштини
Србије формирана група пријатељства са
Угандом, коју предводи Драгомир Ј. Карић.

 

Председница Народне скупштине Срби�е Ма�а Го�ковић приредила �е свечани при�ем за
председницу Парламента Уганде Ребеку Кадагу и чланове њене делегаци�е, ко�и су
учествовали на 141. заседању Интерпарламентарне уни�е у Београду. Састанку �е
присуствовао и народни посланик Драгомир Ј. Карић, председник Парламентарне групе
при�атељства са Угандом, као и народне посланице Дубравка Филиповски и Сандра Божић.
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Гојковићева и Кадага су се сложиле да је
потребно да Србија и Уганда успоставе јаче
привредне везе, превасходно у области
пољопривреде и прехрамбене индустрије,
али и туризма и културе. Председница
Парламента Уганде је позвала
представнике српске компаније да посете
њену земљу, размотре могућности улагања,
отварања нових радних места и реализацију
значајних пословних подухвата. 
 
Додала је да је поново почела са радом
авио-компанија Уганде и изразила наду да
ће бити успостављени директни летови
између Србије и Уганде.
 
За делегацију Уганде приређена је и
свечана вечера на којој је домаћин био
народни посланик Драгомир Ј. Карић.
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА ПАРЛАМЕНТА УГАНДЕ 
ИГРАЛА СРПСКО КОЛО СА КАРИЋЕМ

 

Народни посланик Драгомир Ј. Карић
приредио �е вече за незаборав председници
Парламента Уганде Ребеки Кадаги и и
њеним сарадницима ко�и су у Београду
учествовали на 141. заседању
Интерпарламентарне уни�е.

 
Карић је као председник Парламентарне
групе пријатељства са Угандом у Народној
скупштини Србије на предлог председнице
Скупштине Маје Гојковић био домаћин
предивног дружења у Клубу посланика,
којем су присуствовале и његове колеге.

 
Гости нису скривали одушевљење нашом
земљом, обичајима, људима… Уживали су
током вечере у звуцима српске
традиционалне музике, у лепоти народне
ношње и играма фолклорне групе, а
Драгомир Ј. Карић им је отпевао „Ово је
Србија“ и „Тамо далеко“ претходно их
упознавши са настанком и значајем за наш
народ те две песме.
 
Он је истакао да ће иницирати да се отворе
амбасада Уганде у Србији и српска у Уганди
и да ће се са својим колегама посланицима 
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максимално трудити да се покрене
интензивна привредна и трговинска
сарадња, која ће обухвати како увоз кафе,
чаја и банана из пријатељске афричке
земље, тако и улазак српских компанија на
тамошње тржиште изградњом бројних
индустријских постројења и великим
грађевинским подухватима. Карић је
подсетио да је он са својом браћом
Богољубом, Сретеном и Зораном почетком
деведесетих планирао да отвори тамо
фабрику обуће, да су обављени разговори и
са председником Јоверијем Мусевенијем,
али да их је у тој намери прекинуо распад
СФРЈ и почетак ратних сукоба.
 
– Данашњи разговори које је ваша
делегација имала са председницом
Скупштине Мајом Гојковић, којима сам
присуствовао, потом и са премијерком
Аном Брнабић и министром спољних
послова Ивицом Дачићем су велики корак
напред ка враћању оних вредности које смо
имали још у време када смо били оснивачи
и активни чланови Покрета несврстаних.
Мени је изузетно задовољство да је наш
председник Александар Вучић препознао
моћ народне дипломатије, као што сам
дубоко уверен да ју је препознао и
председник Уганде Јовери Мусевени.
Радићемо заједно у користи народа и
Србије и Уганде – нагласио је Драгомир Ј.
Карић, који је гостима из Уганде поклонио
дискове са најлепшим српских песмама
које су отпевале народна посланица
Миланка Карић и његова супруга Хафа.
 
Председница Парламента Уганде Ребека
Кадага је истакла да јој је изузетно драго
што су били у сали у којој је било заседање
Покрета несврстаних под вођством Тита,
Насера и Нехруа.
 
– Веома смо срећни што смо овде. Ми смо у
заиста пријатељској земљи. Желим да се
захвалим председници Скупштине Маји
Гојковић на одлично организованом 141.
заседању Интерпарламентарне уније и што
је у фебруару била у посети Уганди. Она је
највиши представник Србије који је дошао у
нашу земљу. Сада очекујемо да нам дође и
председник Србије Александар Вучић –
рекла је Кадага, која са својом делегацијом
није одолела позиву Драгомира Ј. Карића
да заједно одиграју једно српско коло:

– Овде су заиста сви људи пријатељски
наклоњени, сви су љубазни, гостопримиви,
све је заиста дивно. А вечерас смо се
упознали и са српском музиком и игром и
сазнали како господин Карић дивно пева –
додала је председница Парламента Уганде
уз осмех.
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КРАЉЕВИНА ЛЕСОТО ЈЕ ЧВРСТ ПРИЈАТЕЉ СРБИЈЕ
 

 

Председница Народне скупштине Срби�е Ма�а Го�ковић састала се са председником 

Владе Краљевине Лесото Томасом Табанеом.

 
Он је са својим сарадницима боравио у
званичној посети нашој земљи, а претходно
је имао састанке са председником Србије
Александром Вучићем, који планира
наредне године посету афричком контине-
нту, и министром спољних послова Ивицом
Дачићем, који му је захвалио што је Лесото
једна од 15 држава која је суспендовала
признање Косова.

 
Томас Табане је нагласио да његова земља
пружа непоколебљиву подршку
територијалном интегритету и суверенитету
Србије и истакао жељу Краљевине Лесото
да продуби и оснажи сарадњу на свим
пољима.
 
Разговорима са гостом из Африке
присуствовао је и народни посланик
Драгомир Ј. Карић. 
 

 
Маја Гојковић је истакла да је Србија
посвећена унапређењу односа са традици-
оналним пријатељима и подсетила да
односи између две државе датирају још од
1972. године када је Лесото стицао
независност. Указала је и на спремност
Народне скупштине да формира
посланичку групу пријатељства са
Краљевином Лесото.
 

Он је рекао да су овакве посете и сусрети
одлична прилика да се успостави
свеобухватна сарадња са пријатељским
државама и нагласио да и те како има
простора за реализацију великих пројеката у
области привреде, образовања, културе и
грађевинарства.
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Српске млекаре од сурутке могу
правити струју и гориво за кола
 
Уместо да млекаре тоне и тоне сурутке
избацују у реке и потоке и тако загађују
екосистем, убудуће ће моћи да тај проблем
реше тако што ће сурутку давати у
постројења у којима ће се од ње
производити биогас, електрична енергија
или метангас.
 
Управо тако, чак ће аутомобили уместо
бензина користити прерађену сурутку! Ово
већ постоји у свету, а колики је значај свега
тога за Србију, српску индустрију и српску
екологију објаснио је др Зоран Зимоњић из
Тигер Еко групе са колегама из холандске
компаније Јунико на презентацији у
Регионалној привредној комори Краљево.
 
Представљању постројења за производњу
биогаса и метангаса добијених од сурутке
присуствовао је и народни посланик
Драгомир Ј. Карић, потпредседник Удру-
жења индустријалаца и предузетника Србије
и један од оснивача БК групе. – Максимално
ћу се потрудити да буде што више оваквих
презентација широм Србије како наши
млекари не би и убудуће бацали сурутку у
реке и канале и тако загађивали околину.
 
Желим да поручим свим произвођачима
млека да од овога могу да имају користи –
рекао је Карић након презентације и додао:

 
– Ова постројења су у потпуности исплатива
чим можете да вратите инвестицију за две
године. Потребна је добра организација.
Лако је направити фабрику и постројења.
Треба прво разговарати са произвођачима
млека, па са прерађивачима млечних
производа, односно млекарама. Они би
требало да дају бесплатно ту сировину,
односно сурутку. Шта тиме добијају? Неће
имати проблема са инспекцијским
службама, неће плаћати казне, неће
загађивати средину… Најважније је да се
направи прво такво постројење у Србији.
Онда ће остали видети. Како каже
пословица: „Боље једном да видимо него
сто пута да слушамо причу“ – нагласио је
Драгомир Ј. Карић.
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Карић: Са Турском имамо одличну сарадњу
 

 
Амбасадор Турске у Београду Танџу Билгич
приредио је пријем поводом 96 година од
формирања Републике Турске и 140 година
од успостављања дипломатских односа са
Србијом.
 
Он је у поздравном говору истакао да су
односи између две државе достигли
највиши ниво, те да се резултати огледају на
сваком кораку. Захвалио се српским
властима на организовању изузетно
успешне посете турског председника
Реџепа Тајипа Ердогана.
 

 
Амбасадор Турске у Београду Танџу Билгич
приредио је пријем поводом 96 година од
формирања Републике Турске и 140 година
од успостављања дипломатских односа са
Србијом.
 
Он је у поздравном говору истакао да су
односи између две државе достигли највиши
ниво, те да се резултати огледају на сваком
кораку. Захвалио се српским властима на
организовању изузетно успешне посете
турског председника Реџепа Тајипа Ердогана.
 
Амбасадор је кроз бројке представио
повезаност Турске и Србије.– Током недавне
посете председника Ердогана Србији
отворено је шест турских компанија које су
уложиле 109 милиона евра и тиме су турске
инвестиције у Србији повећане на 200
милиона евра. Турске компаније у Србији
запошљавају 8.000 радника. Трговинска
размена између Турске и Србије прошле
године достигла је вредност од 1,2 милијарде
евра. Наш краткорочни циљ је да достигнемо
две милијарде долара, а дугорочни пет
милијарди долара – рекао је Билгич. Додао је
да је ТИКА у Србији до сада реализовала 257
пројеката и да су тренутно 163 српска
студента стипендирана на универзитетима у
Турској.
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Нагласио је да је прошле године 225.000
српских туриста посетило Турску, а да је
више од 100.000 Турака посетило Србију.
 
Свечаности у хотелу Хајат присуствовали су
министри Александар Антић, Расим Љајић,
Зоран Ђорђевић, затим потпредседник
Извршног одбора Главног Одбора Покрета
Снага Србије – Богољуб Карић Милош
Вучинић, бројни представници
дипломатског кора и личности из јавног
живота.
 
Народни посланик Драгомир Карић,
заменик председника Покрета Снага Србије
– Богољуб Карић и члан Парламентарне
групе пријатељства са Турском у Народној
скупштини Србије, каже да су добри
билатерални односи са Турском од великог
значаја за Србију.
 
– Сви подаци које је амбасадор Билгич
изнео јасно указују да су чврсти односи које
су успоставили председници Србије и
Турске Александар Вучић и Реџеп Тајип
Ердоган дали одличне резултате.

 
Сарадња може да се развија у више
праваца, а један је и улагање турских
бизнисмена у бањски туризам у Србији, што
је и председник Вучић апострофирао
приликом посете председника Ердогана.
Народна посланица Миланка Карић и ја
ћемо се увек трудити да кроз народну
дипломатију помажемо да се остваре
стратешки циљеви државног врха Србије,
баш као што ће сви чланови породице
Карић са Богољубом Карићем на челу,
свако у свом домену деловања, и даље
доприносити афирмисању наше Србије у
свету – нагласио је народни посланик
Драгомир Ј. Карић.
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Састанак је отворио председник Градског  одбора У Сомбору Влатко Беловуковић и
поздравио присутне.
 
Председница Извршног одбора ПСС-БК
Перса Мињовић је истакла да само
тимским  радом можемо до победе. Изнела
је да нас у наредном периоду очекују веома
озбиљни и одговорни задаци у припреми
за предстојеће изборе. Оно што је
неопходно је да се формирају Изборни
штабови, и одреде сва потребна лица за
спровођење одређених задатака, да би се
све одрадило на демократски, прави начин.
 
Политика Покрета СНАГА СРБИЈЕ-БК је
економска револуција која је битна за живот
људи у нашој земљи. Додала је, да је
најбитнија едукација људи за учешће у
изборној кампањи, коју ће држати наш
потпредседник Извршног одбора Борис
Теодосијевић.
 

ПСС-БК СОМБОР:  ТИМСКИМ РАДОМ ДО ПОБЕДЕ

 
Присутнима се обратио и члан
Председништва ПСС-БК Мирко
Стаменковић, рекавши да је веома
задовољан радом људу у одбору, као и
самом одзиву на  састанак. Да смо ми
странка која је веома кадра и способна да
окупи људе, само да те људе који мисле као
ми, и подржавају наш програм треба да
одржавамо, и да их све укључимо у рад, а
све у циљу просперитета наше земље и
људи.
 
Састанку су присуствовали и потпредсе-
дник Извршног одбора Звонко Илинчић,
председник окружног одбора Чедомир
Станојевић, председница Градског одбора у
Суботици Сања Којић, председница
омладинске организације Мирјана Тадић.



 
Средином октобра у Руси�и у Тамбовско�
области �е одржан са�ам привреде и
пољопривреде. 

 
Делегацију из Србије предводио је генера-
лни секретар Удружења индустријалаца и
предузетника Србије Велибор Стевић са
привредницима из Севернобачког округа
која је излажући своје производе наишла и
на више него очекивано интересовање
посетиоца сајма за наше производе. Том
приликом су представници Србије
остварили значајне контакте и кренули у
реализацију постигнутих договора.
Представници Србије  који су учествовали на
сајму привреде и пољопривреде су исказали
посебну  захвалност генералном секретару
Велибору Стевићу на изузетној организацији
у Русији и што је омогућио разговоре са
државном администрацијом.
 

СРПСКИ ПРИВРЕДНИЦИ ОСТВАРИЛИ 
САРАДЊУ СА РУСИМА

 
Такође су послали поруку и свим осталим
заинтересованима да се на локалном нивоу 
 организују привредници и произвођачи за
овакве сусрете којих ће у будућности бити
још више и чешће,  јер је изузетна прилика
да се остваре директни контакти са
привредницима из Руске Федерације.
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ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ АЛЕКСАНДРА ЧЕПУРИНА

Срби су људи с руском душом и
италијанским темпераментом
 
Александар Чепурин, дипломата од
каријере, бивши амбасадор Руске
Федерације у Београду, промовисао је у
Руском дому своју књигу 
„О Србији и Србима“. У њу је преточио
утиске о нашој земљи и народу записане
током седам година у бележницу, а први
примерак је поклонио приликом
опроштајног пријема у јуну председнику
Србије Александру Вучићу.
 
Чепурин је на изузетно посећеној
промоцији говорио како је сагледао Србе,
шта нас то заиста зближава са Русима, а
чему приступамо с различитим
сензибилтетом. Рекао је да су Срби људи са
руском душом и италијанским
темпераментом, да су поносан народ, да и у
рат и на фудбал иду са истим жаром… Иако
је желео да избегне, ипак је морао да
одговори и на понеко политичко питање.
Тако је констатовао да је долазак премијера
Русије Дмитрија Медведева на
обележавање 75. годишњице ослобођења
Београда велики догађај, али да је
најважнија посета била у јануару када је у 

 
Србији боравио председник Русије
Владимир Путин. – Мислим да су се и Русија
и Србија ослободиле осећаја понижења и
да нормално живимо. Сада смо у прилици
да наредних 20 година активно радимо на
развоју, а да би наше пријатељство било још  
јаче потребно је да се та осећања симпатије
која постоје оснаже чврстим економским
везама – рекао је Чепурин.
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Он је подсетио да је са хиљадама
становника српске престонице, међу којима
су, како је истакао, били и помоћник
градоначелника Андреја Младеновић и
народни посланик Драгомир Ј. Карић, без
обзира какво је време било, корачао у
Бесмртном пуку славећи тако победу над
фашизмом.
 
Промоцији је присуствовао и народни
посланик Драгомир Ј. Карић, који је пре три
месеца одликовао Александра Чепурина
орденом породице Карић за подршку
српском народу у најтежим временима и
даровао му у своје и у име народне
посланице Миланке Карић реплику српске
официрске сабље из 19. века. Том приликом
је Чепурин своју књигу, на чијим корицама
су српска и руска застава а између шајкача,
са посветом предао Драгомиру Ј. Карићу и с
пиететом говорио о значају сарадње са
традиционалном српском патријархалном
породицом Карић, о Богољубу, Миланки,
Драгомиру и Хафи. 
 
Нагласио је да је веома значајно њихово
ангажовање у циљу јачања стратешке
сарадње између Србије и Русије, коју
успешно спроводе председници
Александар Вучић и Владимир Путин.
 
– Александар Чепурин је један од ретких
амбасадора који је обишао Србију уздуж и
попреко. Не једном, него неколико пута, и
разговарао са многим нашим грађанима.
Имао сам ту част да више пута будем у
друштву Александра Чепурина и његове
прелепе супруге Наталије – обратио се
Карић присутнима, а потом и самом аутору:
 
– Књигу сте написали срцем. Можда је неко
желео у њој да сазна више, али ово је само
почетак. Биће прилике да се одговори на
још многа питања. Хвала вам за то што сте
нас обогатили једним новим виђењем нас
какви јесмо иако вам је Иван Мркић при
вашем доласку у Београд дао савет: 
„Не учите Србе памети“. 
 
Александар Чепурин је рекао да Русија не
би имала славног Пушкина да није било
једног Србина. А захвалност за то се
приписује Херцеговцу Сави Владиславићу,
потоњем грофу Сави Рагузинском, изузетној
фигури у животу царске Русије. 

То је био Пушкинов прадеда. А гроф Сава је
заслужан за много тога још. 
 
– Рагузински је и аутор уговора о граници
између Русије и Кине 1727. године. То су, са
мањим изменама, и данашње границе. Тако
су Петар Први и Сава Рагузински
проширили Европу до Тихог океана –
подвукао је Чепурин.
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10.000 година за неколико секунди:
 

Гуглов "CEO" Сундар Пичаји 
и квантни компјутер - Фото: Гугл

ГУГЛОВ СУПЕРКОМПЈУТЕР ОСТВАРИО
"КВАНТНУ НАДМОЋ" 

 
истовремено", рекао је Крис Монро,
физичар Универзитета Мериленд и оснивач
предузећа за квантна истраживања "IonQ".
 

 
То откриће, објављено у научном часопису
"Nатurе" показују да је "квантно убрзање
могуће постицћи у систему стварног света и
да га не спречавају никакви неоткривени
закони физике", написали су истраживачи.
 
Квантно рачунање је растућа и донекле
збуњујућа технологија, која драстично брже
обрађује информације. Квантни рачунари
би једног дана могли из темеља да
преобрате обављање задатака за које би
постојећим рачунарима биле потребне
године рада, укључујући потрагу за новим
лековима и оптимизацију планирања
градова и саобраћаја. Та техника се ослања
на "квантне битове" или "кјубитове" (qubits)
који могу истовремено да региструју
податке вредности и нула и један, што су
вредности рачунарског језика. Велике
технолошке компаније Гугл, Мајкрософт,
ИБМ и Интел активно се баве том
технологијом. Квантне ствари могу да имају
вишезначну природу, односно "квантне
ствари могу бити на више места и

"Правила су врло једноставна, 
само су збуњујућа", додао је он.

 
ИБМ се убрзо осврнуо на тврдњу Гугла да је
постигао "квантну надмоћ" што значи да се
стигло дотле да квантни рачунар може да
обави прорачун који традиционални
рачунар не може ни током свог целог
радног века.
 
Документ Гугла, који је накратко био
постављен на интернет, показао је да је
рачунање за које би најбржем
суперкомпјутеру на свету било потребно
10.000 година, Гуглов квантни процесор
"Сикаморе", завршио за свега три минута и
20 секунди. Али истраживачи ИБМ-а кажу 
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да је Гугл потценио "конвенционални
супер-рачунар" назван "Summit", и да би он
могао исту рачуницу да заврши у року од
два и по дана. "Summit" је дело ИБМ-а и
ради у Националној лабораторији Оук Риџ,
у   Тенесију. Гугл није коментарисао тврдње
ИБМ-а. Без обзира на то да ли је Гугл
постигао "квантну надмоћ" или не, његово
откриће може бити важно конкурентима, а
указује и да рад на том пољу сазрева.
"Тачка 'квантне надмоћи' коју је Гугл
наводно постигао, кључни је корак у
потрази за практично употребљивим
квантним рачунарима", написао је Џон
Прескил, професор Института 
 

ФОТО: "PRINTSCREEN"
ЧЛАНАК ПРЕУЗЕТ СА: B92.net

Калтек из Калифорније који је изворно
сковао термин "квантне надмоћи".
 
То значи да истраживање "квантног
рачунања" може ући у нову фазу, написао је
он, иако ће до знатнијег утицаја на друштво
"можда проћи и деценије". Од прорачуна
који је обавио Гуглов компјутер, има мало
практичне користи, написао је Прескил,
додајући: осим за тестирање процесора. И
Монро је то потврдио.
 
"Занимљивија тачка биће када се направи
нека корисна апликација", закључио је
Прескил.
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